
 

 

 

 

LICITATIE PUBLICA 

– închiriere spaţii comerciale 

 
COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI organizează licitaţie publică 

deschisă în data de 4.06.2019, pentru închirierea unui teren cu o suprafață totală de 8 mp, în condiţiile 

instalării unui container modular de 4x2mp, situat în curtea unității noastre,  cu destinația CHIOȘC 

ALIMENTAR. 

La licitaţie pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin 

H.C.L.M. Vaslui nr. 115/10.11.2015 şi prin procedura privind modul de organizare a licitaţiilor şi 

atribuire a contractelor de închiriere a spaţiilor şi terenurilor aparţinând domeniului public sau privat 

al Municipiului Vaslui şi/sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui. 

 Înscrierea la licitaţie se face pe bază de cerere care se depune la secretariatul unităţii de 

învăţământ care organizează licitaţia până la data specificată în anunţul de licitaţie, la care se anexează 

următoarele documente: 

- cerere de participare la licitaţie; 

- Actul constitutiv al societăţii comerciale şi certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului 

Comerţului sau autorizaţia pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza 

liberei iniţiative – copie conform cu originalul; 

- certificat constatator emis de Registrul Comerţului privind starea firmei(în original) 

- certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui şi de 

Serviciul de impozite şi taxe al Primăriei Vaslui, prin care să ateste achitarea tuturor 

obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat şi local(original); 

- cartea de identitate a reprezentantului legal al ofertantului (asociat, administrator), a  persoanei 

participante, pentru ofertanţi persoane fizice autorizate (copie conform cu originalul); 

- cazier judiciar pentru administratorul firmei (în original) 

- împuternicirea dată participantului de către ofertant pentru a participa la licitaţie în numele său, 

acolo unde este cazul; 

- dovada achitării garanţiei de plată; 

- taxa de participare; 

Preţul  de  pornire  al  licitaţiei este de 20 lei/mp/lună.  

Pasul de strigare la licitaţie este de 20 lei/mp, conf. HCL. 115/10.11.2015. 

Taxă de participare la licitare: 300 lei 

Garanţia de participare la licitaţie este în sumă de 1000 lei. 

Actele se depun la sediul COLEGIULUI ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI, până 

la data de 3.06.2019, ora 12.00. 

 Licitaţia se va desfăşura la sediul COLEGIULUI ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” 

VASLUI, în data de 4.06.2019, orele 13.00. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe sit-ul liceului http://www.cearvaslui.ro/v2/ şi de la 

secretariatul COLEGIULUI ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI”. 

I N S P EC T O R A T U L  Ş C O L A R  J U D EŢ EA N  V A S L U I  
COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI 
str. Traian nr. 1, 
Cod. 730162 VASLUI 
jud. Vaslui, ROMANIA 

Tel./ Fax: +40 335-881111 

Email: colegiulanghelrugina@yahoo.com 
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